
Luxo segue em alta 
 
O mercado de luxo no Brasil deve crescer 35% ao ano. A previsão é do consultor Carlos 
Ferreirinha, que ministra curso sobre o setor na próxima semana em São Paulo. Leia trechos 
da entrevista a seguir. 
 
Folha - Como o comércio de luxo cresce no país? 
 
Carlos Ferreirinha - Eu prevejo, nos próximos dois anos, que teremos um significativo 
crescimento no segmento. Temos mantido uma meta de 35%. Vamos ter incremento de fora 
chegando ao país. As próprias marcas já estabelecidas vão expandir no mercado nacional e 
ganharão outros mercados. E vamos ter também outras marcas nacionais que buscarão esse 
mesmo caminho. 
 
Folha - O que pode acontecer com a Daslu? 
 
Ferreirinha - A Daslu deve observar e analisar todas as alternativas de mercado. Aliás, 
qualquer um tem que considerar todas as oportunidades. Poucas empresas e marcas, no 
entanto, construíram uma relação emocional tão forte com os clientes como a Daslu. Isso 
confere a ela uma capacidade de recuperação muito grande, e que é percebida por todos. 
 
Folha - Há outros casos de sonegação fiscal na importação de produtos de luxo? Isso é 
comum? 
 
Ferreirinha - Não, não é comum. 
 
Folha - Com o dólar no patamar atual, vale mais a pena ir a Miami, Nova York ou Europa para 
comprar esses produtos? 
 
Ferreirinha - No segmento de luxo tradicional o que mais impacta é o euro, porque lida com 
marcas européias. Depois, é muito importante perceber que a manifestação do consumo de 
luxo não se dá na programação de agenda, e sim com impulso. "Se tenho desejo, compro 
agora." Se a marca está no Brasil, eu não penso em Miami, não penso na Europa. 
Evidentemente, em um país como o Brasil, vai ser mais caro. Tem tributos, tem importação. 
 
Folha - Há constrangimento em consumir produtos de luxo num país pobre como o Brasil? 
 
Ferreirinha - Há, mas não deveria. O mercado de luxo é um negócio e tem que ser visto como 
tal. Essa visão do rico exclusivista tem que ficar para trás. O mercado de luxo movimenta US$ 
210 bilhões de dólares no mundo por ano [No Brasil, o setor movimenta cerca de US$ 2,2 
bilhões por ano]. É uma atividade de negócios. 
 
 
Folha - O brasileiro rico é ostentatório? 
 
Ferreirinha - Ostentação não tem a ver com a riqueza. A ostentação é uma manifestação 
humana, não brasileira. 
 
Folha - Quais grifes que ainda não estão aqui e querem entrar? 
 
Ferreirinha - Há muitas. Gucci, Prada, Dolce Gabanna, todas querem estar no Brasil, seja com 
investimentos diretos ou franquia. 
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